
 

 

   

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN VESTIGING CLC / 
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Week Wijzer 
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INHOUD OASE 

   

OASE 

AGENDA 

MEDEDELINGEN 

VASTE ZAKEN 

 

Week 10 – Littekens   

Als je iemand met ernstige littekens ziet, ontkom je er bijna niet aan om ernaar te kijken. Wat zou er 

gebeurd zijn? Een ongeluk? Een vechtpartij? Het is niet beleefd om te staren, dus wordt er stiekem 

gegluurd. Natuurlijk heeft de persoon met de littekens het maar al te goed door dat hij bekeken 

wordt. Alsof hij of zij niet méér is dan alleen die gehavende huid. 

 

De littekens die je hebt, vertellen een bepaalde versie van je levensverhaal. De kapotgevallen knieën, 

de onhandige manoeuvre met het broodmes, de glazen deur die je niet gezien had – bij elk litteken 

kun je iets vertellen. Dat geldt ook voor de onzichtbare littekens die je met je meedraagt. Toen werd 

je gepest, toen werd je overgeslagen, toen was je zo alleen en zag je het niet meer zitten. Deze 

verhalen vertel je niet zo snel. Al kan het wel helpen om je verhaal te doen. Erover praten kan de 

wonden van je hart helen. 

 

In de bijbelrubriek 12+ de letterlijke littekens van een huidziekte. De wond die Jakob overhoudt aan 

zijn strijd met de engel is zichtbaar, maar dit litteken is een herinnering aan iets heel belangrijks. De 

broers van Jozef die iets ergs op hun geweten hebben, dragen een onzichtbare kras vanbinnen mee. 

Ook hun vader Jakob draagt een litteken mee: het verlies van zijn kinderen heeft hem bang gemaakt. 

Het verleden van Jefta heeft hem juist hard gemaakt. Dat breekt hem later op. 

 

 AGENDA 

   

  

PLANNING 2017-2018 

WO 7-mrt tto-1 excursie Engeland  
tto-2 excursie Engeland  

rekentoets 1e,2e,3e H4d en CTV5a / 4e,5e,6e A5a / 7e,8e,9e H4i en H4c 

DO 8-mrt rekentoets 1e,2e,3e M3a en M3b / 4e,5e,6e M3c en M4/ 7e,8e,9e H5 
tto-1 excursie Engeland  

tto-2 excursie Engeland  
19.00 informatieavond buitenlandreizen  

16.00-18.00 inschrijfmiddag  

VR 9-mrt tto-1 excursie Engeland  
tto-2 excursie Engeland  

rekentoets 1e,2e,3e H4f / 4e,5e,6e H4e/ 7e,8e,9e A5b en V6 

  10-11 mrt 11-18 mrt: Mobility POCKET  Malta  

MA 12-mrt Rapport 2 alle leerjaren 

10.25-12.00 v4-t-4 gastles rabbijn aula CMC* 

DI 13-mrt organisatiemiddag  



 

 

WO 14-mrt Biddag 

organisatiemiddag  
15.00-17.00 inschrijfmiddag 

DO 15-mrt examenfoto 

M3 excursie Den Haag 
rekentoets inhalers 6e,7e,8e 

16.15-20.30 presentatie profielwerkstuk  
19.00 presentatie buitenlandreis Hongarije  

VR 16-mrt 09.00 uiterste moment aanvragen herkansing periode 2 

  17-18 mrt   

MA 19-mrt   

DI 20-mrt  

WO 21-mrt 14.20 H4-5 V4-5-6 herkansingen periode 2 

DO 22-mrt organisatiedag  

19.30 Comenius Music Event 

19.00 voorlichting IBC ouders havo3/mavo 4   

VR 23-mrt   

   
 

 PERSONEEL  

  
Via deze weg willen wij u informeren over de volgende wijzigingen: 

 
Docent AK voor CH2a en CH2b 

Vandaag start de heer Roodbol op onze school voor het vak Aardrijkskunde. Hij heeft de lessen 

overgenomen van mevrouw De Bruin. 
Doordat hij één dag bij ons op school werkt zullen de leerlingen een blokuur volgen. 

Wij wensen hem een fijne tijd toe bij ons op school. 
 

Docenten GS en LO voor havo 3 
Reeds vóór de voorjaarsvakantie zijn voor CH3a en CH3b de lessen geschiedenis overgenomen door de 

heer Spaan, en zijn de lessen LO ingevuld voor CH3a en CH3c door mevrouw Van Kempen. 

Ook deze docenten wensen een fijne tijd toe bij ons op school. 
 

 MEDEDELINGEN 

  

Informatieavond International Business College schooljaar 18-19 

Wie volgend schooljaar het profiel Economie en Maatschappij doet in havo 4, kan kiezen voor de 

opleiding International Business College. Deze week wordt in de verschillende havo 3 klassen 

voorlichting gegeven over het IBC en eerder konden leerlingen ook al een proefles volgen. Voor alle 

geïnteresseerde leerlingen en hun ouders wordt op donderdagavond 22 maart een voorlichtingsavond 

georganiseerd. Vanaf 18:45 bent u welkom. Meldt u zich hiervoor aan via atwilt@comenius.nl onder 

vermelding van het aantal personen 

 

Leerlingmonitor en skipkaart: 

Alle leerlingen in vwo en tto 2 tot en met 6 hebben een monitorkaart. Hiermee proberen we hen te 

leren dat een goede werkhouding, huiswerkattitude en organisatie (spullen mee) een voorwaarde is om 

goed te kunnen scoren.  

Leerlingen die toch een keer hun huiswerk of spullen vergeten, krijgen op hun monitorkaart een 

aantekening. Bij drie aantekeningen krijgen zij een leerlingmonitor en mogelijk een blokweek.  

De leerlingen van vwo en tto 2 die geen aantekening op hun monitorkaart hebben gekregen in de 2e 

periode krijgen een vergelijkbare beloning als leerlingen in de hogere klassen: ze ontvangen in de 3e 

periode een skipkaart om lessen te mogen skippen. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de 

skipkaart in vwo en tto 3 tot en met 6, alleen het aantal lessen verschilt: in klas 2 mogen er 2 lessen 

geskipt worden. 

   

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

mailto:atwilt@comenius.nl


 

 

  

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de 

periode van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw kind via het ouderportaal ziek en/of beter te melden  

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

 

   

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

